
 
 
 
 
 
 
 
 HET VERBOND VAN EEN GODDELIJKE VROUW 

 
HIERBIJ VERKLAAR EN BEVESTIG IK  

 
MIJN VADER EN MOEDER TE HEBBEN VERLATEN OM ÉÉN MET JOU TE ZIJN (Ef 5:31) 
♥Je als mijn enige eigen echtgenoot te aanvaarden (1 Cor 7:2) 
♥Eén met jou te zijn, zoals de Vader en de Zoon, zodat door onze volmaakt éénheid de wereld zal    
   erkennen  dat Jezus door God naar hen gezonden is (Joh 17:23) 
♥Je nooit te zullen verlaten en dus niet van je te scheiden ( 1Cor 7:10).  
 
MIJZELF TE ONDERWERPEN AAN JOU IN ALLES, ZOALS DE GEMEENTE AAN CHRISTUS (Ef 5:25) 
♥Ik wil rustig leven, mijn man en kinderen liefhebben, verstandig en zuiver zijn, mijn tijd besteden aan  
  de huishouding en goed en behulpzaam voor mijn eigen man zijn, opdat het woord van God niet in een   
  kwade reuk komt te staan (Tit 2:4-5) 
♥Ik zal je als mijn echtgenoot respecteren (Ef 5:33) 
♥Ik zal naar je verlangen (Gen 3:16) en als hoofd van het gezin respecteren (1 Pet 3:6). 
♥Ik zal nooit jouw recht op mijn lichaam ontnemen en je dus alles op seksueel gebied geven wat je toe- 
   komt, tenzij we samen afspreken om tijdelijk geen gemeenschap te hebben vanwege gebed (1 Cor 7:3-5) 
♥Als ik iets wil vragen op geestelijk gebied, zal ik dat eerst aan jou doen (1Cor 14:35)  
 
DAT IK DOOR MIJN ZUIVERE LEVENSHOUDING ZAL TONEN, DAT IK GOD RESPECTEER (1Pet 3 :2) 
♥Door een vriendelijke en evenwichtige uitstraling (1 Pet 3:4) 
♥Door mijn nederige instelling ben jij belangrijker dan ikzelf (Fil 2:3) 
♥Ik weet precies wat in mijn huishouding gebeurt en zal niet lui zijn (Pred 31:27) 
♥Ik zal met rappe handen werken (Pred 31:13) 
♥Ik zal je nooit benadelen en je levenslang goed behandelen (Pred 31:12) 
♥Ik zal onberispelijk zijn, niet roddelen, het vertrouwen niet beschamen en respectvol zijn (1 Tim 3:11) 
♥Ik zal vol liefde de waarheid spreken en volgen (Ef 4:15) 
♥En alleen doen wat waar is en zo groeien in mijn persoonlijke relatie met Christus (Ef 4:15) 
♥Als ik boos ben, zal ik geen wrok in mijn hart toelaten en ervoor zorgdragen dat ik, voordat ik ga slapen, 
   mijn boosheid weer kwijt ben (Ef 4:26) 
♥Ik zal ons huwelijk in ere houden, je trouw blijven en ons bed met niemand anders delen (Heb 13:4)  
 
ONS HUWELIJKSVERBOND ALTIJD TE BLIJVEN ONDERHOUDEN (Mal 2:14) 
♥Mijn leven voor  jou over hebben (Joh 15:13) 
♥Mijn liefde zal standhouden, jou altijd beschermen en jou en God altijd vertrouwen (1 Cor 13:7) 
♥Mijn ware vriendschap voor jou zal blijven, in voorspoed maar ook in tegenspoed (Spr 17:17) 
♥Ik zal ook van je houden met een zusterlijke liefde en mijn waardering voor je laten blijken (Rom 12:10) 
♥Ik zal alleen jou opwinden en jou opwarmen met mijn liefde, mijn charmes en mijn borsten (Spr 5:19)  
 
DAT IK GODS SOEVEREINE PLAN VOOR ONS HUWELIJK ZAL ERKENNEN (Mat 19:6) 
 ♥God heeft mij naar jou toegebracht (Gen 2:22) 
♥God heeft jou als goed en juist geschenk aan mij gegeven (Jac 1:17) 
♥Ik zal ooit vergeten dat ik afhankelijk van je ben en incompleet zonder jou (1 Cor 11:11-12)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HET VERBOND VAN EEN GODDELIJKE MAN 
 

HIERBIJ VERKLAAR EN BEVESTIG IK 
 

MIJN VADER EN MOEDER TE HEBBEN VERLATEN OM ÉÉN  MET JOU TE ZIJN (Ef 5:31) 
♥Je als mijn enige eigen echtgenote te aanvaarden (1Cor 7:2) 
♥Eén met jou te zijn, zoals de Vader en de Zoon, zodat door onze volmaakt éénheid de wereld zal 
  erkennen dat Jezus door God naar hen gezonden is (Joh 17:23) 
♥Je nooit te zullen verlaten en dus niet van je te scheiden (1Cor 7:10). 
  
JOU LIEF TE HEBBEN EN MIJZELF TE OFFEREN ZOALS CHRISTUS VOOR DE GEMEENTE (Ef 5:25) 
♥Ik zal je leiden als hoofd en mijn verantwoording voor jou nemen (Ef 5:23) 
♥Ik zal je liefhebben en verzorgen als mijn eigen lichaam (Ef 5:28) 
♥Ik zal je koesteren als mijn eigen familie (1Tim 5:8) en je verzorgen en voeden 
♥Ik zal nooit jouw recht op mijn lichaam ontnemen en je dus alles op seksueel gebied geven wat je toe-  
  komt, tenzij we samen afspreken om tijdelijk geen gemeenschap te hebben vanwege gebed(1Cor 7:3-5) 
♥Ik zal mijn gezin goed leiden en op waardige manier gezag uitoefenen over mijn kinderen (1Tim 3:4) 
♥Jou gereinigd en zonder vlek of rimpel aan God te presenteren, door het Woord van God (Ef 5:26-27) 
♥Mij vrijwillig aan jou onderwerpen uit ontzag voor Christus (Ef 5:21) 
♥En zal door mijn nederige instelling, tonen dat jij belangrijker bent dan ikzelf (Fil 2:3) 
  
ALTIJD REKENING MET JE TE ZULLEN HOUDEN EN DAT VOORZICHTIG EN EERVOL (1Pet 3:7) 
♥Want ik wil niet dat mijn gebed – in bijzonder voor jou - belemmerd wordt (1Pet 3:7) 
♥Ik zal vol liefde de waarheid spreken en volgen (Ef 4:15) 
♥En alleen doen wat waar is en zo groeien in mijn persoonlijke relatie met Christus (Ef 4:15) 
♥Ik zal weigeren om kwaad met kwaad te vergelden en mocht je mij beledigen, niets lelijks terugzeggen en 
   in plaats daarvan jou zegenen; kortom, vriendelijk en nederig voor jou zijn (1Pet 3:9).  
♥Er voor zorgdragen dat door onze vriendelijkheid de mensen in de wereld gezegend worden en de zegen 
  van God over ons leven komt (1Pet 3:9) 
♥Als ik boos ben, zal ik geen wrok in mijn hart toelaten envoor ik ga slapen is mijn boosheid weg (Ef 4:26) 
♥Ik zal je met liefde behandelen, dus niet grof of onverschillig (Col 3:19) 
♥Ik zal ons huwelijk in ere houden, je trouw blijven en ons bed met niemand anders delen (Heb 13:4) 
  
ONS HUWELIJKSVERBOND ALTIJD TE BLIJVEN ONDERHOUDEN (Mal 2:14) 
♥Mijn leven voor jou over hebben (Joh 15:13) 
♥Jou volledig vertrouwen dat het mij aan niets zal ontbreken (Spr 31:11) 
♥Mijn liefde zal standhouden, jou altijd beschermen en jou en God altijd vertrouwen (1Cor 13:7) 
♥Mijn ware vriendschap voor jou zal blijven, in voorspoed maar ook in tegenspoed (Spr 17:17) 
♥Ik zal ook van je houden met een broederlijke liefde en mijn waardering voor je laten blijken (Rom 12:10) 
♥Ik zal mijn hart alleen laten stelen door jouw liefde, jouw charmes en jouw borsten (Spr 5:19) 
  
DAT IK GODS SOEVEREINE PLAN VOOR ONS HUWELIJK ZAL ERKENNEN (Mat 19:6)    
♥God heeft jou naar mij toegebracht (Gen 2:22) 
♥God heeft jou als goed en juist geschenk aan mij gegeven (Jac 1:17) 
♥Ik zal nooit vergeten dat ik afhankelijk van je ben en zonder jou niet compleet (1Cor 11:11-12) 


